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1 TOIMINNAN TARKOITUS JA PÄÄPIIRTEET 

 
Vanhempainyhdistyksen säännöt määrittävät yhdistyksen toiminnan tarkoitukseksi: 
 
• edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa 
• tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja 
 kasvuympäristö  
• edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään 
• tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä   
• toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä 

 
Tuttuja ja suosituksi koettuja perinteitä jatketaan. Toimintaperiaatteiden mukaisesti 
tapahtumien ja jäsenmaksujen tuotto jaetaan toimintakauden aikana oppilaiden eduksi kaikki 
luokka-asteet huomioiden. 
 
 

2 KOULUN TOIMINNAN TUKEMINEN 
 
Koulutoiminnan tukemista jatketaan opettajakunnalta tulevien ehdotusten perusteella.  
 
Opetusta tukevien retkiavustusten myöntämistä 2.- ja 5.-luokkalaisille jatketaan. Luokka-
avustusten kohteista, hakumenettelystä ja suuruudesta päätetään yhdistyksen johtokunnan 
kokouksessa ja niistä tiedotetaan erikseen opettajille. 
 
Luokkakohtaisia välituntivälineitä hankitaan, jos uusia tarpeita ilmenee. Opetusvälineistön 
hankintoja tuetaan opettajien ehdotusten pohjalta. 
 
Kevätjuhlissa annettujen huomionosoitusten ja ruusujen hankkimista jatketaan kevään 2014 
mallin mukaisesti: hymypatsaat, kirjapalkinnot, kirjalahjakortit ja stipendit. 
 
 

3 TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET 
 
Lokakuussa 29.10.2014 järjestetään perinteinen, suuren suosion saanut ja Jukova ry:n 
varainhankinnan kannalta tärkeä Halloween-tilaisuus. 
 
Kevätkaudella järjestetään vanhempainkahvila, mikäli löytyy mielenkiintoinen aihe ja 
luennoitsija. Luennoitsijan palkkion kattamiseksi peritään tarpeen mukaan ovimaksu tai 
vapaaehtoinen kannatusmaksu. 

 
Huhtikuun lopussa järjestetään koko kylän tapahtumaksi muodostunut Simaa ja Sirkushuveja. 
Tapahtuman puitteita ja sisältöä koordinoi Jukovan johtokunta. Kukin luokka hoitaa omat 
Jukovan hallituksessa sovitut myynti- ja aktiviteettipisteensä parhaaksi katsomallaan tavalla ja 
voi hankkimillaan varoilla kartuttaa esim. luokan retki- ja leirikoulurahastoja. 

 
Kodin ja koulun päivänä 27.9.2014 järjestetään Jukovan toimesta tilaisuuteen buffet-tarjoilu. 



 
4 MUU YHTEISTYÖ 

 
Joulukuun lopulla koulun koko henkilökunnalle tarjotaan perinteiset joulukahvit Vellikellossa 
kiitoksena lastemme hyväksi tehdystä arvokkaasta työstä. 
 
Koulun johtokunnan kanssa jatketaan yhteistyötä ja pyritään yhdessä vaikuttamaan kaupungin 
päättäjiin esim. alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi.  
 
Koulun saama mahdollisuus käyttää Laaksolahden kirjaston tiloja koulupäivän aikana on koettu 
erittäin tärkeäksi. Jukova ry:n jäsenyyttä Laaksolahden kirjaston ystävät ry:ssä tulisi tästäkin 
syystä jatkaa. 

   
 Luokilla on mahdollisuus tiedottaa Jukovan verkkosivuilla järjestämistään 

varainhankintatempauksista, kuten discoista ja vaalikahvituksista. Siten vältetään mahdollisia 
päällekkäisiä tapahtumia. 
 
Yhdistysrekisteritiedot Jukova ry:n osalta päivitetään heti uuden toimintakauden alussa. 
 
Yhdistys tekee yhteistyötä Vanhempainliiton kanssa liiton asioiden tiedottamisessa edelleen 
vanhemmille. Vanhempainliittoon päivitetään Jukova ry:n yhteyshenkilön tiedot heti uuden 
toimintakauden alussa.  

 
 Ehdotetaan selvitettäväksi mahdollisuutta parantaa koulutien turvallisuutta koulun 

läheisyyteen laitettavasta nopeusrajoituskyltistä tai lapsista kertovasta liikennemerkistä.  
 
5 TIEDOTUS 

 
Yhdistyksen tiedotustoiminta tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti hyödyntäen mm. Wilmaa. 
Johtokunnan jäsenet välittävät tiedotteet luokkien vanhemmille sähköpostilla. Myös 
johtokunnan välinen tiedonkulku tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostilla. Yhdistyksen 
verkkosivuja pidetään ajan tasalla ja niitä hyödynnetään tiedottamisessa sekä johtokunnan 
kokousmateriaalien jakamisessa. Verkkosivuilla ylläpidetään myös ohjeita Jukovan 
järjestämistä tapahtumista.  
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